แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข
ตามการผ่อนคลายการบังคับใช้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในระยะที่ 4
สาหรับสวนน้า สนามเด็กเล่น สวนสนุก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สวนน้า สนามเด็กเล่น สวนสนุก เป็นสถานที่ให้บริการเครื่องเล่นต่างๆ และอาจมีการแสดง เช่น
ขบวนพาเหรด และหมายรวมถึงสวนสนุกขนาดใหญ่ สวนสนุกภายในห้างสรรพสินค้า กิจกรรมการให้บริการ
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ โรคได้ง่าย จากการสัมผัส ใกล้ชิดของผู้ใช้บริการ การสัมผัส
เครื่องเล่น และอุปกรณ์ต่าง ๆ ควรจากัดจานวนผู้ใช้บริการไม่ให้มีจานวนมากเกินไป ลงทะเบียนและยืนยันการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด ทั้งนี้ ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็น
การติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล บ้านลม เป็นต้น กรมอนามัยจึงมี
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการ พนักงานหรือผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการ
1) จัดให้มีจุดคัดกรองพนักงานหรือผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ ด้วยการสังเกตและสอบถามอาการ
ในเบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่า มีไข้ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5
องศาเซลเซียส หรือมีอาการป่วยทางระบบหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ
หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ต้องแจ้งงดให้บริการ และแนะนาให้ไปพบแพทย์ทันที
2) ให้พนักงาน และผู้มาใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จาเป็นสาหรับ พนักงานที่ต้องใกล้ชิดผู้ใช้บริการ เช่น พนักงานจาหน่ายตั๋ว พนักงาน
ประจาเครื่องเล่น เช่น แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) เป็นต้น
3) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้าสะอาด หรือเจลแอลกอฮอล์สาหรับทาความสะอาดมือไว้บริการ
ผู้มารับบริการในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น ประตูทางเข้า จุดจาหน่ายตั๋ว จุดจาหน่ายอาหาร ห้องส้วม
เป็นต้น และจัดอีกส่วนหนึ่งเฉพาะสาหรับพนักงานอย่างเพียงพอ
4) จากัดจานวนผู้มารับบริการ เช่น ให้จองตั๋วล่วงหน้า จัดทาบัตรคิว กาหนดรอบการเข้าใช้บริการ
เป็นต้น และกาหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เช่น จุดจาหน่ายตั๋ว จุดรอเครื่องเล่น เป็นต้น
5) ทาความสะอาดสถานที่ภายในบริเวณสถานประกอบกิจการ ห้องส้วม ห้องอาบน้า และห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้า เป็นประจาทุกวันหลังให้บริการ รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการทาความสะอาดเครื่องเล่น และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ภายหลังมีผู้มาใช้บริการแต่ละรอบ โดยเน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น จุดจาหน่ายตั๋ว ตู้จาหน่ายเครื่องดื่ม ราว
ทางเดิน เป็นต้น ทาความสะอาดด้วยน้ายาทาความสะอาด และอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค เช่น
แอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 0.1% หรือ น้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน
6) จัดให้มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด สาหรับแยกทิ้งขยะที่เหมาะสมและเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะ
เพื่อส่งไปกาจัดอย่างถูกต้อง
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7) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีสถานที่อยู่ในอาคารหรือเป็น พื้นที่ปิดควรจัดทาระบบระบาย
อากาศหรื อ ปรั บ อากาศให้ มี อั ต ราการหมุ น เวี ย นของอากาศอย่ า งเพี ย งพอ
และท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศสม่าเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน
8) กรณีที่มกี ารให้บริการสวนน้า ให้ดาเนินการ
- มีการตรวจสอบระดับคลอรีนของน้าระหว่างวัน โดยให้มีคลอรีนตกค้างในระดับ 1 – 3 ส่วนใน
ล้านส่วน (ppm)
- กากับดูแลไม่ให้มีการใช้บริการสวนน้าในบริเวณเดียวกันหนาแน่น ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการไม่
น้อยกว่า 8 ตารางเมตรต่อคน จากัดระยะเวลาใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง และเว้นระยะห่างในการ
ใช้บริการสวนน้าหรือสระว่ายน้าอย่างน้อย 2 เมตร
- เพิ่มความถี่ในการทาความสะอาดบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันไดทางขึ้นลง
สระน้าอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ด้วยน้ายาทาความสะอาดและสารฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์
70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๐.1% หรือ น้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน
- สาหรับบริการให้เช่าอุปกรณ์ เช่น ล็อคเกอร์ ห่วงยาง ต้องทาความสะอาดทุกครั้ง หลังให้บริการ
ลูกค้าแต่ละคน
- ลดการสัมผัสระหว่างพนักงานกับผู้รับบริการ เช่น มีระบบชาระเงินออนไลน์
9) กรณีจัดบริการรถรับส่ง ให้จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 1 ที่นั่ง ทาความสะอาดรถรับส่งทุกรอบหลัง
ให้บริการ
10) สาหรับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สาหรับการจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในศูนย์อาหาร
โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปทีก่ าหนด
11) ชี้แจงให้ผู้ใช้บริการ ทราบขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการเข้าใช้บริการสถานที่ และให้คาแนะนา สื่อ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับพนักงานและผู้ใช้บริการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
12) มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่
ทางราชการกาหนด หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้าออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2. แนวทางปฏิบัติสาหรับพนักงานหรือผู้ให้บริการ
2.1 สังเกตอาการตนเองสม่าเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
และให้พบแพทย์ทันที
2.2 ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ให้บริการ และอาจสวมแผ่นในครอบหน้า
(Face shield) ขณะให้บริการ
2.3 ล้างมือด้วยสบู่และน้าสะอาด หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังให้บริการ หลังเข้าห้องน้า
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามัยส่วน
บุคคลอย่างเคร่งครัด
2.4 พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ งานในจุ ดเสี่ ยง เช่น พนัก งานท าความสะอาด พนั กงานเก็ บรวบรวมขยะ
ต้องป้องกันตนเองโดยสวมถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนเชื้อโรค และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือด้วยสบู่และน้าสะอาด หรือเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้ง
หากเป็นไปได้ควรอาบน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังปฏิบัติงานเสร็จ
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3. แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้รับบริการ
3.1 ควรใช้บริการเท่าที่จาเป็น และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อไปใช้บริการ
3.2 หากพบว่าตนเองมีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ต้องไม่ไปใช้บริการ และไปพบแพทย์
ทันที
3.3 กรณีใช้บริการสวนน้าให้บ้วนน้าลายและสารคัดหลั่งอย่างถูกวิธี
3.4 หลังจากใช้บริการเสร็จ ควรล้างมือด้วยสบู่และน้าสะอาด หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนหยิบ
จับของใช้ส่วนตัว และอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน
3.5 ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนน้า อย่างเคร่งครัด
15 มิถุนายน 2563
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